
Dňa 23. 5. 2016 sa uskutoč -
nil už 9. ročník celomestkej ta-
nečnej súťaže Tanec nemá hra-
nice 2016. Počas celého dňa sme
sledovali výkony 26 kolektívov
v siedmych žánrových i veko-
vých kategóriách. Spolu si na
staromestskom javisku javisku
zatancovalo viac ako 430 taneč -

níkov – od škôlkarov až po se -
niorov.

Tým najlepším boli odovz-
dané trofeje a diplomy na sláv-
nostnom Galaprograme 26. 5.
2016. Medzi víťazov jednotlivých
kategórií patrili kolektívy: Kami-
kadze crew dance studio, Supré-
mo, Cassia dance, Nashwille, FS

Jahodná, MŠ Dneperská 8.
Úspeš né však boli aj ďalšie. Cel-
kové vyhodnotenie je uvedené na
stránke www.kosice-city.sk. Veľ -
mi nás potešilo, že do tohto ro-
čníka sa zapojili nie len stáli
účastníci, ale aj nováčikovia a ve-
ríme, že do budúceho 10. ročníka
sa ich prihlási ešte viac. -red-

Staromestské listy
Informačný spravodajca mestskej časti Košice - Staré Mesto

OBSAH VYDANIA

číslo 3/2016

Kino 
úsmev

Máme VZN 
o dotáciách

ČČoo   zzaažž ii ll ii   
šškkôô llkkaarr ii

Máte záujem o platenú plošnú inzerciu 
v Staromestských listoch, novinách 

distribuovaných do poštových schránok 
10 000 domácností 

košického Starého Mesta?
Cenník nájdete na www.kosice-city.sk

strana 2

strana 3

PPrráázzddnniinnuujjttee
ss  nnaammii!!
strana 4

TTaanneecc   nneemmáá  hh rraann ii ccee   22001166

strana 3

Dňa 25. mája 2016 zasadali staromestskí poslanci. Po kon-
trole úloh vyplývajúcich z predchádzajúceho zastupiteľstva na
odporúčanie kontrolóra schválili záverečný účet mestskej časti
za rok 2015 i zmeny programového rozpočtu na rok 2016. Zme-
nou prešlo aj VZN č. 1/2016 a jeho doplnky, ktorým sa vydáva
Trhový poriadok trhoviska na Dominikánskom námestí a Hrad-
bovej ulici. Tieto zmeny bolo potrebné realizovať na základe
zmien právnych predpisov aby bolo VZN v súlade so súčasným
platným právnym poriadkom SR.

Poslanci schválili aj žiadosť MŠ Tatranská 23, ktorá požiadala
mestskú časť o finančné prostriedky na opravu havarijného stavu

strechy. Spoločnosť EEI už po niekoľkýkrát
žia dala mestskú časť o stanovisko k úprave

smerového riešenia dopravy na Štefánikovej ulici. Mestská časť
spoločnosti zakaždým doručila zamietavé stanovisko. Poslanci sa na
takej odpovedi zhodli aj tentokrát, s odporučením otočenia rámp v
predmetnej lokalite.

Poslanci sa venovali a následne schválili presun jednej bezpe-
čnostnej kamery z Drevného trhu na ulicu Stará Baštová 3. Dôvo-
dom je, že v danej lokalite sa najmä vo večerných a nočných hodi-
nách zdržiavajú díleri návykových látok, toxikomani, osoby pod
vplyvom alkoholu, ktorí permanentne svojim správaním rušia a
ohrozujú tamojších obyvateľov. Zastupiteľstvom prešiel aj návrh
pomenovať priestranstvo – park medzi ulicami Komenského a Let-
nou na „Park Ľudovíta Felda“. (pokračovanie na str.2)

Z rokovania X. miestneho zastupite¾stvaOd 1. júla parkujeme po novom
Spoločnosť EEI sa venuje riešeniu statickej dopravy v rámci

mestských dopravných systémov a inteligentných dopravných sys-
témov a v súčasnosti je najväčším správcom parkovacích systémov
a garáží na Slovensku. Vo svojej správe má už aj Košické parkovis-
ká a v týchto dňoch prichádza s informáciami o zmenách v parko-
vaní, ktoré začnú na základe VZN 157/2016 platiť od 1. 7. 2016.

Zmena sa dotkne najmä rezidentov.
Rezidentom centrálnej mestskej zóny je fyzická osoba, ktorá má

trvalý pobyt v zóne plateného parkovania, alebo podnikateľ, ak ide o
podnikanie podľa VZN v rezidentskej lokalite

Nový parkovací systém má Košičanom priniesť viaceré výhody ako
viac parkovacích miest pre rezidentov, inštaláciou 40 nových bezpeč -
nostných kamier, záchytné parkoviská s výhodným parkovným, či mo-
nitoring znečistenia prostredníctvom meračov emisií.

Poplatok za ročnú rezidentskú kartu (cenník podľa VZN
157/2016):

Pre druhé vozidlo fyzickej osoby s trvalým pobytom je sadzba 70 €.
Pre tretie vozidlo fyzickej osoby s trvalým pobytom je sadzba 150 €

Zakúpenie karty a potrebné doklady:
- Výpis z listu vlastníctva k nehnuteľnosti, v ktorej máte trvalý po-

byt v príslušnej rezidentskej lokalite (originál, alebo informatívny výpis
vytlačený z internetu dostupný na www.katasterportal.sk, nie starší ako
3 mesiace)

- Technický preukaz motorového vozidla, v ktorom je rezident za-
písaný ako vlastník, alebo držiteľ. Ak je vozidlo vo vlastníctve firmy, je
potrebný výpis z Obchodného registra – ak je konateľ rezidentom, stačí
výpis z OR, ak je zamestnanec firmy, je potrebné priniesť z učtárne
spoločnosti, ktorá vozidlo vlastní, potvrdenie o využívaní vozidla za-
mestnancom aj na súkromné účely (Zákon o dani z príjmov 595/2003 Z.
z. v znení neskorších predpisov)  

- Občiansky preukaz
Rezidentské karty si môžete zakúpiť od 15. 6. 2016
Viac informácií:  055/622 03 60, info@eei.sk alebo na stránke

EEI -red-

Ako na divokom Západe sa
mohlo cítiť viac ako 1000
návštevníkov Múzea Vojtecha
Lőfflera, ktorí do neho zavítali
počas Košickej Noci múzeí a
galérií, ktorá prebehla v sobotu
21. mája. V spoločnosti tónov
hudby z nesmrteľného Winettoua
si so záujmom prezerali nád-
herné ilustrácie košického ro-
dáka Teodora Schnitzera, ktorý
ilustroval najmenej 116 kníh,
medzi inými aj príbehy Karla
Maya a J. F. Coopera. Tí skôr narodení spo-
mínali na časy detstva a dospievania, tí mladší
zas objavovali svet fantázie svojich rodičov a
starých rodičov. Na výstavu tematicky nadvä-
zovali aktivity na nádvorí múzea, kde sa popri
prezentácii lukov vedľa indiánskeho stanu
predvádzala aj samotná lukostreľba. Tí od-
vážnejší si mohli svoju obratnosť s lukom a
šípom aj vyskúšať. Na poschodí sa zasa tí naj -
menší mohli zapojiť do interaktívneho pred-
stavenia Divadla Neon a vyrobiť si indiánsku
čelenku počas tvorivých dielní. Mozaiku di-
vokého Západu dopĺňala vystavená puška –
winchestrovka.

To však nebolo všetko, čo na nočných

zvedavcov čakalo. V átriu
múzea na nich čakala výstava
fotografií Tomáša Mačeja a Jo-
zefa Kadelu a videí Mareka
Bernáta so športovou tematikou
– Košice, 3, 2, 1...štart, ktorú
dopĺňali plastiky Vojtecha Löff-
lera so športovým námetom.

Za zvukov živej hudby si
vychutnali diela výtvarníka Da-
niela Bidelnicu, ktorý výstavu
svojich obrazov
pod názvom

SELFIE otvoril osobne na ver-
nisáži 5. mája.

Aj výstava Muž z divoké-
ho východu, ktorá predstavila
Košičanom ich doteraz ne-
známeho rodáka, ilustrátora Te-
odora Schnitzera pritiahla od
svojej vernisáže 19. apríla
množ stvo návštevníkov.

Malí (a aj tí väčší) si mohli
počas Košickej Noci múzeí a
galérií domaľovať a vyfarbiť
fotokópie diel vyššie spomína-
ných umelcov podľa vlastnej
fantázie a uváženia.

Reakcie návštevníkov:
- Poďakovanie. Zaujímavá pripomienka

na indiánky detských čias.
- Kovboji a bledé tváře vof mesačnom svi-

tu záře.
- Vďaka za zážitok! Príkladné chovanie

pracovníkov múzea. Držím palce do budúcich
akcií.

- Deti boli zaujaté indiánskymi hrami a
rodičia krásou umenia. Korečkovci, Ľubotice

- Krásna výstava, úžasná atmosféra podčiar -
knutá živou hudbou, nád-
herný deň. Ďakujeme.

- Ďakujeme – krásna
výstava, dobrá atmosféra,
zaujímavý program.

- Dnešný večer u vás
bol veľmi pekný. Rod.
Šajerová a Maťko

- Ďakujeme za pre-
zentáciu moderných obra-
zov, príjemný hudobný
doprovod a workshop.

Múzeum aj na ďalšie
mesiace ďalšie umelecké
pochúťky. Výber z nich
uvádzame na str. 4. 

-MVL-

pre fyzickú osobu s trvalým pobytom 35,00€

pre fyzickú osobu s trvalým pobytom, ak presiahla vek 70rokov 5,00 €

pre podnikateľov v rezidentských lokalitách 300,00€

Košická Noc múzeí a galérií sa niesla v duchu “indiánok“ detských čias
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Brigita Bobulová
(19.10.1932 Lučenec – 11.5.2016 Košice)

S veľkým zármutkom sme pri-
jali správu, že nás po ťažkej cho-
robe navždy opustila režisérka a
herečka Brigita Bobulová...

Divadlu zasvätila celý svoj život,
či už ako herečka vo filmoch Roky
prelomu (1989), Šiesta vesta (1986),
Džarkovia (1973), Keby som mal puš-
ku (1971), no najmä ako učiteľka he-
rectva na Konzervatóriu a SUŠ v Ko-
šiciach a režisérka študentského a mlá-
dežníckeho divadla. V roku 2010 zalo-
žila Staromestský divadelný súbor
Milénium, ktoré mu venovala všetok

svoj voľný čas. Ako jeho vedúca, reži-
sérka a dramaturgička v jednej osobe
aj napriek vážnym zdravotným pro-
blémom s nesmiernym zápalom a za-
nietením pripravovala inscenácie a až
s materinskou trpezlivosťou a láskou
viedla svojich divadelníkov. Do diva-
delného neba nám odišla 11.5.2016 vo
veku nedožitých 84 rokov. Navždy
nám ju bude pripomínať aj jej motto:

„ Hrať divadlo je moja srdcov-
ka, žiadna bokovka. Pre hranie di-
vadla musí človek zapálený byť, s
tou ktorou postavou je treba sa ve-
dieť zžiť.“ Česť jej pamiatke.

Vážení čitatelia, takmer každým
dňom sme v médiách svedkami správ, tý-
kajúcich sa podvodov na senioroch, ktorí
v snahe pomôcť alebo ušetriť, uveria
osvedčeným trikom. Bohužiaľ, oklamaní
dôchodcovia sú všade okolo nás. Preto
prinášame návod, ktorý si môžete vy-
strihnúť a mať ho vždy poruke.

Dostali ste pozvánku na prezentačnú ak-
ciu, bezplatnú večeru, či neodolateľný vý-
let, kde získavate darček zadarmo? Alebo
vám niekto cez podomový predaj ponúka
hrnce, kozmetiku v zľave?

● Poraďte sa s príbuznými, napríklad pri
bežnom telefonáte s rodinou spomeňte po-
zvánku! Preverte si organizátora na internete
alebo na Slovenskej obchodnej inšpekcii, spý-
tajte sa susedov. Nekupujte tovar len preto, že
je zľavnený. Nie je nič ľahšie, ako „prifarbiť“
ponuku a na fotografiu dať iný, lepší tovar.

● Nevpúšťajte neznáme osoby do bytu.
● Majte na pamäti, že tovar, ktorý Vám

ponúkajú, môže byť nekvalitný, nefunkčný.
● Neodovzdávajte svoje doklady orga-

nizátorom ani na okamih! Vaše doklady ne-
má právo skúmať nik okrem polície. Ak je
predajca neodbytný, povedzte, že to ide aj
inak a údaje mu nadiktujte.

● Ak ste rozhodnutý si niečo kúpiť, po-
zorne si prečítajte zmluv i podmienky písané
drobným písmom. Máte čas, nič Vás nesúri.
Preto si radšej prospekty vezmite domov a v
pokoji si ich preštudujte. Ak sa Vás aj na -
priek tomu predajca snaží prehovoriť, vyho-
vorte sa napr. na zlé okuliare.

● Ak si niečo kúpite, vždy trvajte na
vystavení potvrdenia.

● V žiadnom prípade nesúhlaste s od-
vozom do banky či domov za účelom vy-
platenia zálohy. Takto sa seriózne obchody
nerobia.

● Nepodpisujte nič bez prečítania.
● Ak ste nútení ku kúpe tovaru, je ob-

medzovaná Vaša osobná sloboda, bráňte sa,
alebo volajte 158.

● Majte na pamäti, že od zmluvy môže-
te bez udania dôvodu do 7 dní odstúpiť, po-
trebujete však potvrdenie o zaplatení alebo
zmluvu o úvere. Odstúpenie od zmluvy poš-
lite predajcovi doporučene a tovar poistite,
peniaze Vám musia vrátiť do 15 dní od od-
stúpenia od zmluvy. Vzory o odstúpení uza-
tvorených zmlúv sú na www.forumsenio-
rov.sk.

Ďalej chceme upozorniť seniorov aj na
nasledovné nekalé praktiky:

TELEFONÁT S PROSBOU 
O PENIAZE

Cudzia osoba Vám zavolá, predstaví
sa ako Váš príbuzný (napr. vnuk, dcéra) ale-
bo ako zamestnanec arcidiecézy, farnosti a
žiada o finančnú pomoc. Neskôr Vám opäť
zavolá, že pre peniaze nemôže prísť a po-
prosí Vás, aby ste peniaze odovzdali jeho
sekretárke, či inej osobe.  Čo najskôr si
overte, či naozaj volal Váš príbuzný alebo
pracovník poverenej organizácie. Nikdy ne-
dávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani
keď Vám tvrdí, že ju poslal Váš príbuzný.
Buďte pripravení na triky ako vymyslené
príbehy o nehode, pobyte v nemocnici.

OSLOVIA VÁS NA ULICI
Niekto Vás osloví na ulici, že nie je tu-

najší, milo Vás poprosí, aby ste mu ukázali
cestu do nemocnice, následne Vás poprosí,
aby ste mu požičali peniaze na zaplatenie
operácie pre jeho známeho alebo príbuzné-
ho. Ako zálohu Vám ponúkne peniaze v inej
mene. Prípadne Vás osloví niekoho menom,
odvoláva sa na spoločných známych, na
známych z miesta bydliska Vašich rodičov,
tvári sa, že ich pozná/poznal. Nikdy nepri-
stupujte na takúto požiadavku, nesadajte do
ich auta, nevpúšťajte ich do bytu. Hoci to
pôsobí dôveryhodne, nie je nič ľahšie, ako si
všimnúť z akých dverí vychádzate, popýtať
sa susedov a niečo si o Vás alebo Vašej ro-
dine zistiť. Pamätajte, že zdravotná pomoc
sa poskytuje každému bezplatne.

PRIŠLI VÁM ODOVZDAŤ VÝHRU
Cudzia osoba Vám zazvoní pri dve-

rách, predstaví sa ako pracovník istej spo-
ločnosti a tvrdí, že Vám prišiel odovzdať vý-
hru alebo Vám niekto telefonicky oznámi,
že ste sa stali výhercom. Nikdy nevpúšťajte
takéto osoby do svojich príbytkov, neroz-
právajte sa s nimi, neprejavte záujem o vy-
platenie výhry, nevyberajte peniaze pred 
nimi. Žiadna spoločnosť nevypláca peňaž-
né výhry v hotovosti alebo prostredníctvom
telefonátov. Cez telefón nikdy neposkytujte
žiadne údaje. Ospravedlňte sa s tým, že prá-
ve varíte, máte návštevu, nemôžete teraz ho-
voriť.

VYÚČTOVANIE PLYNU, VODY, 
ELEKTRINY, KONTROLA SPOTREBY

Niekto Vám zvoní pri dverách a pre-
staví sa ako pracovník plynární, elektrární,
vodární. Prišiel odpísať stav plynomeru, vo-
domeru alebo Vám prišiel vyplatiť preplatok
či inkasovať nedoplatok.

● Nevpúšťajte takéto osoby do svojich
príbytkov, pokiaľ si nie ste istí, že ide o sku-
točných zamestnancov spoločností. Snažte sa
overiť túto skutočnosť u ich zamestnávateľa.

● Požiadajte suseda či príbuzného, aby
bol pri vstupe takejto osoby do bytu. Neboj-
te sa povedať nie, ak ide naozaj o pracovní-
ka plynární alebo elektrární, zrejme bude
chodiť ešte raz v inom termíne.

● Vyúčtovanie musíte najprv dostať pí-
somne od Vášho správcu.

● Majte na pamäti, že odpočty sa robia
z verejne dostupného miesta a preplatky či
nedoplatky sa nikdy neinkasujú v hotovosti.

Veríme, že Vám tieto rady pomôžu pri
vzdorovaní voči nekalým až podvodným
praktikám ľudí a firiem, ktoré sa nezastavia
pred ničím a takto Vám bohužiaľ dokážu
spôsobiť materiálnu i morálnu ujmu.

Ing.Igor Petrovčik
predseda Komisie zdravotnej, sociálnej,

kultúry, školstva a športu pri MiZ Košice-
Staré Mesto

Cena starostu a miestneho zastupite¾stva
Navrhnite ocenenia pre významných Staro-

mešťanov!
Mestská časť bude už po 10. raz udeľovať Ceny

starostu a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sta-
ré Mesto.

Ak viete o niekom, kto by si zaslúžil cenu miestneho
zastupiteľstva alebo cenu starostu, neváhajte a pošlite
nám svoje návrhy. Formulár na podávanie návrhov nájde
na stránke www.kosice-city.sk v sekcii OZNAMY.

Návrhy je možné podávať najneskôr do 7. au-
gusta 2016, mailom: redakcia@kosice-city.sk alebo
na referát kancelárie starostu, MÚ Košice-Staré Mes-
to, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice.

Základné informácie o novom
VZN-ku.

Od apríla 2016 platí v mestskej
časti Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Košice-Staré Mesto 
č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z roz-
počtu mestskej časti Košice-Staré Mes-
to, ktoré Miestne zastupiteľstvo schvá-
lilo 9.3.20216.

Znamená to, že o dotáciu môžu po -
žia dať právnické osoby a fyzické osoby-
podnikatelia na všeobecne prospešné
služby a verejnoprospešné účely, čím sa
rozumie najmä humanitárna starostli-
vosť, charitatívna činnosť, rozvoj a pod-
pora kultúrnych a športových aktivít, vý-
stavba a obnova zariadení alebo objektov
slúžiacich obyvateľom MČ, ktoré sú prí-
stupné širokej verejnosti, realizácia vý-
sadby a rekultivácia existujúcej zelene,
detských ihrísk, sadových úprav na úze-
mí MČ.

Dotácia môže byť poskytnutá žia-
dateľovi, ktorý preukázateľne zabezpe-
čí z vlastných zdrojov financovanie
účelu vo výške min. 10 % a samozrej-
me splní aj ďalšie požadované pod mien -
ky. Žiadosti o poskytnutie dotácie v pí-
somnej forme je potrebné doručiť do
podateľne miestneho úradu MČ a to do:

a) 31. marca ak je dotácia poža-
dovaná na druhý polrok príslušného
roku,

b) 31. augusta ak je dotácia po-
žadovaná na nasledujúci kalendárny
rok.

O poskytnutí dotácie do 500,- Eur
rozhoduje starosta MČ, dotáciu nad
500,- Eur schvaľuje miestne zastupite-
ľstvo. Vyúčtovanie schválenej dotácie je
žiadateľ po ukončení zámeru povinný
dokladovať mestskej časti. Bližšie in-
formácie o VZN o poskytovaní dotácií
nájdete aj na stránke MČ www.kosice-
city.sk. -red-

Seniori, príïte medzi nás!
Denné centrum seniorov pozýva všetkých Staro-

mestských dôchodcov do svojich radov. Od septembra
budú vo svojej činnosti pokračovať obľúbené krúžky.
Členskú základňu rozširuje Spevácka skupina Malina,
Kurz spoločenských tancov Rubín a nových hráčov
privítajú aj šachisti.

O ďalších krúžkoch a aktivitách členov sa dozviete
priamo v Dennom centre v budove Miestneho úradu na
Hviezdoslavovej ulici č.7. Tešíme sa na Vás.

STANOVIŠTE VE¼KOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Týždeň
Deň 

pristavenia
Deň 

odvozu Stanovište veľkokapacitných kontajnerov

30. - 31. 26.07.2016 29.07.2016 Branisková č. 10 - 12
30. - 31. 26.07.2016 29.07.2016 ŠÚV Jakobyho
30. - 31. 26.07.2016 29.07.2016 parkovisko Námestie Laca Novomeského 3
30. - 31. 26.07.2016 29.07.2016 stanovište MK na KO -Tyršovo nábrežie č. 11
30. - 31. 26.07.2016 29.07.2016 Hradbová – Dominikánske námestie – stanovište MK
30. - 31. 26.07.2016 29.07.2016 stanovište MK na KO - Kpt. Nálepku č. 1
30. - 31. 26.07.2016 29.07.2016 Križovatka Zádielská  - Muránska  pri stanovišti MK
30. - 31. 29.07.2016 02.08.2016 parkovisko Zimná č. 20
30. - 31. 29.07.2016 02.08.2016 Bencúrova 8 - pri oplotení ŽSR
30. - 31. 29.07.2016 02.08.2016 stanovište MK na KO - Jilemnického, Jesennná 7
30. - 31. 29.07.2016 02.08.2016 stanovište MK na KO - Puškinova 2 - 4
30. - 31. 29.07.2016 02.08.2016 Lomená 18 – Inšpektorát práce (parkovisko)
30. - 31. 29.07.2016 02.08.2016 stanovište MK na KO -  Čsl. armády 7
30. - 31. 29.07.2016 02.08.2016 Križovatka Škultétyho 3
34. - 35. 23.08.2016 26.08.2016 stanovište MK na KO - Dargovská
34. - 35. 23.08.2016 26.08.2016 stanovište MK na KO - Kuzmányho, Vojenská dvor
34. - 35. 23.08.2016 26.08.2016 stanovište MK na KO - Belánska
34. - 35. 23.08.2016 26.08.2016 Poštová 16 - parkovisko
34. - 35. 23.08.2016 26.08.2016 Bocatiova – Gorkého u garáží
34. - 35. 23.08.2016 26.08.2016 stanovište MK na KO - Kuzmányho 51 - 55, Floriánska 7
34. - 35. 23.08.2016 26.08.2016 Park Angelinum 4 – pri križovatke
34. - 35. 26.08.2016 30.08.2016 stanovište MK na KO - Magurská 1-3, Kuzmányho 31-33
34. - 35. 26.08.2016 30.08.2016 križovatka (roh) Tajovského - Alžbetina
34. - 35. 26.08.2016 30.08.2016 stanovište MK na KO - Kuzmányho 27, Magurská 2
34. - 35. 26.08.2016 30.08.2016 stanovište MK na KO - Floriánská 2 - 6
34. - 35. 26.08.2016 30.08.2016 Park Angelinum 6 – pri stanovišti MK
34. - 35. 26.08.2016 30.08.2016 stanovište MK na KO - dvor Čsl. armády 33
34. - 35. 26.08.2016 30.08.2016 Kpt. Nálepku 17 - stanovište MK
38. - 39. 20.09.2016 23.09.2016 dvorová časť Letná, Jarná, Zimná, Jesenná
38. - 39. 20.09.2016 23.09.2016 dvorová časť Komenského za reštauráciou Šport
38. - 39. 20.09.2016 23.09.2016 stanovište MK na KO Jilemnického č. 6-10 - dvorová časť               
38. - 39. 20.09.2016 23.09.2016 stanovište MK na KO dvorová časť Zimná č. 15
38. - 39. 20.09.2016 23.09.2016 Magurská 15 – parkovisko pred ZŠ Námestie Laca Novomeského 2
38. - 39. 20.09.2016 23.09.2016 dvor. časť Jarná, Zimná, Letná, Pajorova
38. - 39. 20.09.2016 23.09.2016 Branisková č. 2 - stanovište MK
38. - 39. 23.09.2016 27.09.2016 Bellova, Stromová, Lomená - dvor
38. - 39. 23.09.2016 27.09.2016 Masarykova č. 21 - parkovisko
38. - 39. 23.09.2016 27.09.2016 Slov. jednoty - parkovisko medzi č. 38 - 40
38. - 39. 23.09.2016 27.09.2016 Slov. jednoty č. 48 pri garážach
38. - 39. 23.09.2016 27.09.2016 Kuzmányho 17, stanovište MK
38. - 39. 23.09.2016 27.09.2016 Jiskrova - dvorová časť
38. - 39. 23.09.2016 27.09.2016 Strojárenská 11
42. - 43, 18.10.2016 21.10.2016 stanovište MK na KO Garbiarska č. 7
42. - 43, 18.10.2016 21.10.2016 stanovište MK na KO Branisková č. 1
42. - 43, 18.10.2016 21.10.2016 stanovište MK na KO Jakobyho č. 3 pri garážach
42. - 43, 18.10.2016 21.10.2016 stanovište MK na KO Kuzmányho č. 5
42. - 43, 18.10.2016 21.10.2016 Pajorova 16, stanovište MK
42. - 43, 18.10.2016 21.10.2016 stanovište MK na KO Haviarska, Hutnícka, Alvinczyho
42. - 43, 18.10.2016 21.10.2016 Tyršovo nábrežie 6
42. - 43, 21.10.2016 25.10.2016 Svätoplukova - dvorová časť pri stanovišti MK na KO
42. - 43, 21.10.2016 25.10.2016 stanovište MK na KO Park Angelinum č. 18
42. - 43, 21.10.2016 25.10.2016 Bajzova - pri ubytovni ŽSR
42. - 43, 21.10.2016 25.10.2016 Jesenná ul. pri bare Faraón
42. - 43, 21.10.2016 25.10.2016 roh ulíc Timonova – Tajovského
42. - 43, 21.10.2016 25.10.2016 Stará baštová - dvor. časť
42. - 43, 21.10.2016 25.10.2016 Hutnícka 4
46. - 47. 15.11.2016 18.11.2016 Štítová - ku garážam
46. - 47. 15.11.2016 18.11.2016 stanovište MK na KO Karpatská
46. - 47. 15.11.2016 18.11.2016 Vodná - Štefánikova pri premostení na Rumanovu
46. - 47. 15.11.2016 18.11.2016 stanovište MK na KO Vojenská 10
46. - 47. 15.11.2016 18.11.2016 Palackého – Bajzova (za stánkami)
46. - 47. 15.11.2016 18.11.2016 stanovište MK na KO Komenského č. 27
46. - 47. 15.11.2016 18.11.2016 Lomená – Masarykova – ku garážam
46. - 47. 18.11.2016 22.11.2016 Štefánikova č. 46
46. - 47. 18.11.2016 22.11.2016 stanovište MK na KO Tatranská č. 19
46. - 47. 18.11.2016 22.11.2016 križovatka (roh) Mäsiarska - Báčikova
46. - 47. 18.11.2016 22.11.2016 stanovište MK na KO Tatranská č. 2 - 8
46. - 47. 18.11.2016 22.11.2016 roh ulíc Kováčska – Vodná (parkovisko)
46. - 47. 18.11.2016 22.11.2016 Jesenná č. 20, 22
46. - 47. 18.11.2016 22.11.2016 Škultétyho 10 – pod garáže

Komu a za akých podmienok môže
Staré Mesto poskytova� dotácie?

Nestaòte sa obe�ami podvodníkov a zlodejov!
Zopár rád seniorom MČ Košice - Staré Mesto

(pokračovanie zo strany 1)
Poslanci prejednávali plat

starostu. K doterajšiemu zákon-
nému základu 2552€ mu určili
navýšenie o 20% z možných
70%.

V programe zastupiteľstva
sa nachádzala aj informatívna
správa ohľadom postupu II. eta-
py obnovy bazénovej haly na
Mestskej krytej plavárni. Aktuál -
ne prebieha verejné obstaráva-
nie na dodávateľa prác.

Poslanci boli informovaní aj
o obchodnej verejnej súťaži, kto-
rá bola vyhlásená na odpredaj
Löfflerovej vily na Kmeťovej
ulici č. 34. Nakoľko sa do súťaže
nik neprihlásil, poslanci sa roz-
hodli zatiaľ ponechať objekt v
správe mestskej časti, hľadať fi-
nančné prostriedky na údržbu
pomocou rôznych fondov a po-
nechať budovu v prenájme.

Schválené bolo tiež navrho-
vané zloženie delegovaných po-
slancov v radách škôl pri mater-
ských školách v zriaďovateľskej

pôsobnosti Starého Mesta a ur-
čený bol aj nový poslanec, na
ktorého bolo starostom delego-
vané oprávnenie vykonávať so-
bášne obrady.

Poslanci a starosta prejedná-
vali aj ďalšie možnosti postupu
so spoločnosťou IZOLEX BAU,
s.r.o., ktorá bola súťažou vybra-
ná na výstavbu garážového do-
mu vo vnútrobloku Zimná-Ji-
lemnického. Voči tejto výstavbe
bola podaná petícia občanov.
Zrušenie vysúťaženého dodáva-
teľa však nesie aj dôsledky – a
to nemalé finančné straty pre
staromestský rozpočet ako od-
škodné dodávateľovi. Starosta
so spoločnosťou naďalej rokuje,
no konečný výsledok zatiaľ nie-
je známy.

Schválené boli aj stabilné
kultúrne a športové projekty a
prednesené ďalšie interpelácie
jednotlivých poslancov. Podrob-
nejšie informácie zo zasadnutia
sú zverejnené na stránke
www.kosice-city.sk. -red-

Z rokovania X. miestneho zastupite¾stva
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Dňa 8.4.2016 sa v MŠ Tatranská
23 uskutočnila prehliadka v sólovom
speve  „SLÁVIK 2016“. Do škôlky
prišiel cirkus so šašom Jašom a jeho
zvieratkami. Deti pomenovali jednot-
livé zvieratká a vypočuli si  zvuky
týchto zvierat. Potom šašo Jašo popro-
sil deti, aby zvieratkám zaspievali ich
obľúbené pesničky. Z každej triedy vy-
stúpili odvážni speváčikovia, ktorí re-
prezentovali svoje triedy. Program spestrili aj deti zo speváckeho  krúžku pod vedením pa-
ni učiteľky Walkovej. Na záver si všetky deti spolu so šašom Jašom zaspievali a zatanco-
vali a všetci účinkujúci boli odmenení diplomom a sladkou odmenou. -Dagmar Walková-

Malí slávici

17. a 18. 5.2016 sa v Radničnej sále Starého Mesta uskuto-
čnila výstava z LEGO DACTA. Tento ročník výstavy bol na tému
doprava. Do výstavy sa zapojilo všetkých šesť staromestských
materských škôl. Z  Lego kociek vytvorili nádherné tematické
celky. Šikovnými detskými rúčkami vytvorené autá, lietadlá, vla-
ky, lode a iné dopravné prostriedky zaujali návštevníkov, ktorí

obdivovali detskú  nápaditosť a kreativitu. Do kroniky, ktorú založil klub LEGO DACTA pri-
budlo veľa pochvalných a povzbudzujúcich zápisov.  -Katarína Maďoranová-

Je sobota ráno 23.4.2016 a pani riaditeľ -
ka Harvanová víta brigádnikov, oteckov a
mamičky. Prišli, aby svojou zručnosťou po-
mohli skrášliť školský areál. Aj pani učiteľ -
ky, tety upratovačky nelenili a zapojili sa do
jarného upratovania. Všetci spolu usilovne
pracovali. Natreté lavičky, preliezačky, ostri-
hané kríky, upravené záhony kvetov a nové
pieskovisko určite spríjemnia pobyt všet-
kým deťom. Ďakujeme milí rodičia.

Deti sa na Mestskej krytej plavárni
zúčastnili pod dohľadom skúsených plav -
číkov predplaveckého kurzu a získavali prvé
plavecké skúsenosti. Odvážni malí plavci
kurz ukončili „Mokrým vysvedčením.“

Pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice sa
na Hlavnej ulici konala akcia Kreslenie na as-
falt „Veselý chodník.“ Aj deti z našej MŠ Park
Angelinum svojou kresbou dotvorili veselú at-
mosféru. - Dana Harvanová, riaditeľka-

Z diania MŠ Zádielskej
Už marec mesiac knihy vytiahol našich

predškolákov na súťaž celomestskej recitačnej
súťaže „Slovo bez hraníc“. Deti preukázali
svoje rečnícke majstrovstvo a boli ocenené
nie len potleskom, ale aj vecnými cenami. Ce-
lá materská škola žila v apríli motýlí život.
Deti spolu s pani učiteľkami a rodičmi pozo-
rovali vývoj Babôčky admirálskej. Sledovali
sme ako sa motýle vyvíjajú všetkými štádiami
(vajíčko - larva - kukla - imágo). Čaro celého

projektu bolo v závere, ktorým bolo spoločné
vypustenie motýľov na školskom dvore. Zapo-
jili sme sa aj do „Kreslenie na asfalt" v rámci
osláv Dňa mesta Košice. Začiatkom mája sme
navštívili v rámci 8. ročníka „Dňa otvorených
dverí“  Miestny úrade Starého Mesta a vy-
skúšali si všetky pripravené aktivity. Zároveň
prebieha predplavecký výcvik predškolákov.
Tešíme sa na besiedky pri príležitosti „Dňa
Matiek“ a rozlúčky s budúcimi školákmi.

-Mgr. Lucia Leskovská, riaditeľka-

Revitalizácia dvora v MŠ Jarná 4
S príchodom jari prebehla na našej materskej škole v spolupráci s Občianskym združením

SOSNA revitalizácia školského dvora. Do brigádnickej činnosti sa zapojili rodičia, zamestnan-
ci školy, pracovníci VPP i pracovníci mestskej časti Košice-Staré Mesto.

V rámci projektu sme s využitím prírodných materiálov vybudovali enviro-zónu oddychu
doplnenú o kvetinové záhony a skalky. Osadili sme štyri drevené hrantíky, kde si deti svojpo-
mocne dopestovali bylinky a zeleninu. Okrem opravenej konštrukcie detskej kĺzačky, vláčika a
sanitky bolo vytvorené netradičné drevené ohraničenie pieskoviska s možnosťou na hru aj cvi-
čenie. Pribudli lavičky z dreva okolo ihriska, zdravotný hmatový prírodný chodník, určený na
manipuláciu, ale aj chôdzu naboso. Zo starých a neestetických odtokových žľabov sme vytvori-
li tzv. štrkové potoky, kde v jednom sú umiestnené drevené nášlapy s písmenami abecedy na roz-
voj rôznych pohybových činností. V zadnej časti dvora bolo odstránené nízke plechové oplote-
nie, čím sa zväčšil samotný dvor. Tu pribudla vertikálna (lezecká) stena,  klátiková preliezačka
esteticky doplnená kvetinami a krovinami. Hudobná stena sa zrodila pred pozostatkami starého
múru, ktorú deti využijú na rôzne hudobné aktivity,  sluchové hry, či hudobno-pohybové hry.

Realizácia projektu prispela k tomu, aby deti poznávali jednotlivé zložky prírody, vedeli vy-
užívať prírodný materiál, hľadali súvislosti, objavovali, skúmali a experimentovali.

Všetky práce na dvore skončili do konca mája a deti tak dostali netradičný darček ku Dňu
detí. Takto upravený dvor bol našou pýchou pre Detskú Olympiádu staromestských materských
škôl, ktorá sa tento rok konala na našej materskej škole.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli vybudovať krásu, ktorá spríjemňuje a obohacuje det-
ský svet.   -Mgr. Zdenka Červáková-

Doprava očami detí

BOHATÝ ROK V NAŠICH ŠKÔLKACH

Hovorí sa, že človek bez ko-
níčkov je chudobný. Podľa tohto
tvrdenia sme robili rozhovor s jed-
ným z najbohatších Staromešťanov.
Ako lekár v hlave nosí nesmierne
bohatstvo múdrosti, ako človek
opatruje poklad v podobe svojej ro-
diny a od útleho detstva má srdce
plné lásky k futbalu. Tento rok mu
na pleciach pribudne siedmy krížik,
no zo svojej futbalovej „infekcie“ sa
vyliečiť nehodlá.

V lekárskom plášti
MUDr. Bartolomej Magyar je ro-

dákom z Luhyne v okrese Trebišov. Do
Košíc ho priviali štúdiá medicíny na
UPJŠ, kde Lekársku fakultu ukončil v
roku 1972. Túžil po chirurgii, prijali ho
na ortopédiu a nakoniec sa stal uznáva-
nou kapacitou infektológie. Hneď po
ukončení Lekárskej fakulty sa jeho
pôsobiskom stala Infekčná klinika Fa-
kultnej nemocnice Louisa Pasteura. Tú
si pán doktor prešiel pekne „od podla-
hy“ - ako sekundárny lekár, neskôr ako
ordinár a nakoniec ju takmer 25 rokov
viedol ako primár. Napriek mnohým
povinnostiam si na plecia neváhal pri-
berať stále ďalšie. Pôsobil okrem iného
aj ako súdny znalec Ministerstva spra-
vodlivosti SR, predsedal Komisii pre
nozokomiálne nákazy pri FNLP, či
Krajskej komisii pre antibiotiká. Popri
tom stihol v roku 1984 zaviesť vo
FNLP i pre celý východoslovenský re-
gión vyšetrovaciu metódu laparobiop-
sie pečene, čím si aspoň z časti splnil
sen o chirurgii. O jeho činorodosti na
odbornej pôde svedčia aj spoluautor-
stvá a autorstvá vysokoškolských
učebníc, publikácií, prednášok, ale aj

rad ocenení. Spomenieme napríklad
Striebornú medailu Slovenskej infek-
tologickej spoločnosti, Titul laureát ce-
ny Fair Play Dr. Ivana Chodáka za
záchranu života a Cenu spolku lekárov
Košice za najlepšiu prednášku.

Vo futbalovom drese
Bartolomej Magyar sa v roku 1981

podieľal na založení TJ Zdravotník a
ako predseda futbalového oddielu i
ako aktívny hráč. Začiatky jeho futba-
lovej dráhy sa však viažu už s jeho
detstvom a rodnou obcou, kde spolu
sa spolu so svojimi kamarátmi každú
voľnú chvíľu naháňal za futbalkou.
Svoj futbalový talent začal rozvíjať
ako dorastenec Lokomotívy Michaľa-
ny. Bez futbalu jednoducho nevedel
žiť a sprevádzal ho nie len počas škol-
ských čias a vojenskej služby, ale aj
počas vysokoškolských štúdií, zamest-
nania a sprevádza ho aj teraz, keď si s
manželkou užíva zaslúžený dôchodok.
Lekársku kariéru maximálne zúročil aj
pri svojom koníčku ako predseda zdra-
votnej komisie Oblastného futbalové-
ho zväzu Košice – mesto, predseda
zdravotnej komisie pri VsFZ Košice,
ako lekár mnohých mužstiev, mládež -
nícky lekár, či lekár pri mnohých
regio nálnych i medzištátnych zápa-
soch a ďalších aktivitách, z ktorých
sme tu nespomenuli snáď ani tretinu.
Rozprávať by o tom vedela najmä jeho
manželka. Hoci jej futbal až tak nevo-
nia, každý víkend podporovala aktivi-
ty svojho manžela nielen toleranciou,
ale aj pripravenou termoskou kávy.
Spočiatku síce dúfala, že tento futba-
lový ošiaľ jej manžela vekom trošku
prejde, no dnes už vie, že opak je

pravdou. A dokonca, že je asi dedičný,
keďže ako mládežnícky lekár pôsobí
aj jeho syn a v prípravke začína čaro
futbalu objavovať jeho vnúčik.

Nenápadný dôchodca?
V súčasnosti je pán Magyar členom

FK Internacionáli VSS Košice a členom
výkonného výboru olympijského klubu
Košice. V kondícii sa udržiava každo-
denným ranným cvičením a nikdy ne-
vynechá beh, či aspoň hodinovú rýchlu
chôdzu v Starom Meste, kde žije od ro-
ku 1970, a na ktoré nedá dopustiť. Ako
nenápadný dôchodca sa prechádza jeho
ulicami a málokto vie, že tento Staro-
mešťan je od roku 2009 zapísaný v ži-
votnej encyklopédii významných osob-
ností mužov a žien Slovenska, v tomto
roku si prevzal Cenu Mesta Košice za
celoživotnú záslužnú činnosť v oblasti
medicíny a športu a za jeho mimoriadne
aktívny život hovoria aj dva zachránené
ľudské životy. Kiež by sme si viac než
svetské vážili to bohatstvo, ktoré v sebe
nosia osobnosti ako MUDr. Bartolomej
Magyar. -red-

Kino Úsmev
Kino Úsmev (predtým kino Centrál) sa na-

chádza na Kasárenskom námestí v objekte,
ktorý spočiatku slúžil ako dôstojnícke kasíno.
V Košiciach pôsobiaca Československá beseda
hľadala po skončení vojny v rokoch 1919-1920
nový priestor pre slovenskú kultúru. Spoločne
s podporou mešťanostu Dr. Mutňanského investovali do
objektu na Kasárenskom námestí č.4., bývalého vojen-
ského kasína. Novovzniknutá akciová spoločnosť mala
názov Československý dom, avšak nedokázala zabezpečiť
potrebné finančné prostriedky na kúpu domu. Objekt od-
kúpila spoločnosť Slovenskofilm. ktorá v tom istom čase
získala povolenie od mesta na výstavbu letného kina v
záhrade odkúpenej budovy. Československý dom v pre-
najatých priestoroch zriadil reštauráciu a svojím návštev-
níkom ponúkal české pivo, vo štvrtky a nedele koncerto-
vala vojenská kapela. Od mája sa názov pohostinstva me-
ní na Československý dom a kino Central.

S adaptačnými prácami sa skončilo koncom mája a tak
bolo kino Central slávnostne otvorené 3. júna 1922. Premie-
tal sa  film Kismet, ktorý divákom predstavil príbeh lásky a
krásy orientu za doprovodu umeleckého orchestru. Novino-
vý článok uverejnený k tejto príležitosti chválil najmä ost -
rosť projekcie, príjemné ceny, technologické vybavenie a
zámer kina prezentovať len prvotriedne filmy. Povolenie k
prestavbe interiéru objektu udelilo policajné riaditeľstvo v
júli a objekt bol skolaudovaný 12. októbra 1922. Aj keď bu-
dovu kina vlastnila spoločnosť Slovenskofilm, licenciu na
prevádzkovanie kina malo iné združenie, ktoré malo repu-
táciu v „očiach úradov“, ktorých prvotnou snahou bolo, aby
sa licencie na prevádzku kín nedostali do rúk Maďarov,
Nemcov či Židov. Slovenskofilm svoje košické kiná odstúpil
v roku 1924 filmovej spoločnosti Limbora, ktorá zanikla v
roku 1927. Jej záväzky prebrala distribučná spoločnosť 
Union, z ktorej nakoniec vznikla v roku 1929 košická pobo-
čka distribučnej spoločnosti Universal. Toto obdobie sa v
novinách označuje ako vznik „košického kinového kartelu“.

27. marca 1937 bolo spoločnosti Kosmos s.r.o. so síd-
lom Košiciach udelené stavebné povolenie na prestavbu
interiéru kina Centrál. K budove pribudla čakáreň a ves-
tibul. V júni 1937 kinematografickú licenciu na prevádz-
ku kina Centrál získal Adriány Mikuláš. Po viedenskej
arbi tráži pripadli Košice 2.11.1938 Maďarsku a od
15.1.1939 prestali platiť všetky kinematografické licencie
vydané do 6.10.1938. Kino Centrál mení svoj názov v
auguste 1942 na kino Vigadó (Veseliareň). Po oslobodení

Košíc na základe poštátňovacieho prezidentského dekré-
tu v roku 1945 vďaka odboru štátnych kín Slovenskej fil-
movej spoločnosti - Slofis, ktorý v kinách menuje na zá-
klade návrhov miestnych národných výborov dočasných
správcov, ktorí nemali dostatočnú kvalifikáciu. V roku
1953 vznikol v Košiciach úrad Správy mestských kín,
ktorý prevzal kontrolu nad všetkými košickými kinami.
Kino počas éry socíku bolo premenované na Kino Ús-
mev. Premietalo sa v ňom prakticky nepretržite až do 
r. 2012, kedy sa kino definitívne pre divákov zatvorilo.

Pamätník štyroch politických režimov, jedného požiaru,
troch správcov, troch rekonštrukcií, nespočetného množstva
divákov, filmov a zamestnancov sa v r. 2016 dočkal znovu-
otvorenia a zahájenia svojej novej éry. V júni 2015 poslanci
košického mestského zastupiteľstva jednohlasne schválili
prenájom Kina Úsmev OZ Cinefil, ktoré mestu predložilo
detailný projekt revitalizácie Kina. V ňom sa mestu a jeho
obyvateľom zaviazalo do piatich rokov premeniť Kino Ús-
mev na „mestské kino a Centrum audiovizuálnej kultúry“,
jediné svojho druhu na Slovensku. OZ Cinefil sa premieta-
niu, propagácii a podpore filmovej tvorby v Košiciach ve-
nuje od r. 2003. V minulosti prevádzkovalo napr. obľúbený
filmový klub Cinefil na Dominikánskom námestí a filmový
klub Biograf v priestoroch Východoslovenskej galérie.

Vo štvrtok 9. júna 2016 Kino Úsmev zahájilo svoju
novú éru.  Premietať bude denne, v digitálnej kvalite spo-
lu s každodennou prevádzkou novej kaviarne a letnej te-
rasy v parku pred kinom. Program kina bude zameraný na
kvalitnú filmovú produkciu pre všetky vekové kategórie,
vrátane rodín s deťmi a seniorov, ako aj na premiéry aktu-
álnych titulov. V prvej fáze revitalizácie bola v kine na -
inštalovaná najnovšia digitálna technológia podľa štan-
dardov DCI. Kino tak bude schopné premietať najnovšie
tituly vo vysokej digitálnej kvalite ako aj staršie filmy z
klasických premietačok, ktoré boli v Kine zachované. Ki-
no Úsmev je tiež oficiálnym festivalovým kinom fil-
mového festivalu Artfilm (17.- 25. jún). V júli a auguste sa
diváci v Kine Úsmev môžu tešiť aj na „košicke filmové
leto“, špeciálny filmový cyklus, v rámci ktorého Úsmev
premietne najúspešnejšie filmové tituly uplynulej sezóny
za výrazne zľavnené ceny.  - Cinefil, Mgr. Peter Anna -

„Voľakedy sa ľudia stavali na barikády kvôli slobode, dnes to robia kvôli slobodnému času.“ Werner Finck

Bohatý rok na Rumanovej
Počas celého roka bola pre deti z MŠ na

Rumanovej ulici škola studnicou poznania a
prípravou na ďalšie celoživotné vzdelávanie.
Pre deti sme zorganizovali mnoho príťažli-
vých akcií, umožnili im prakticky sa oboz-
námiť s prácou polície-psovodov, navštívil
ich sokoliar so svojimi dravcami, zúčastnili
sa eko-prehliadky v Kosite v Kokšov – Ba-
kši, Lesníckeho dňa v Mestskom parku, na-
vštívili Východoslovenské múzeum-plane-
tárium, galériu, pri príležitosti Dňa Zeme
kreslili na chodník v meste, zorganizovali

sme si „Kolieskový deň“, zúčastnili sa det-
skej miniolympiády i predplaveckého výcvi-
ku. Prostredníctvom projektov ekologického
zamerania, aktivít a interaktívnych výuko-
vých softvérov sa učili empaticky a ohľadu-
plne správať k životnému prostrediu. Veríme,
že deti a aj ich rodičia a  pani učiteľky cez
prázdniny načerpajú nové sily a v septembri
oddýchnutí a s radosťou nastúpia do mater-
skej a prváčikovia do základnej školy. Ďaku-
jem všetkým za spoluprácu v končiacom sa
školskom roku a želám všetkým pekné leto. 

-Eva Pačaiová, riaditeľka-

Lekár infikovaný futbalom

MŠ Park Angelinum 7 mali aj jarnú brigádu
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Výstava Daniela Bidelnicu mala svoju vernisáž 4. mája do 29. mája 2016. Autor v nej tema-
ticky reagoval na súčasný fenomén - ľudí, ktorí na seba mieria smartfónmi, tabletmi a fotoapa-
rátmi a sami seba fotografujú s vybratým pozadím.

Daniel Bidelnica, rodák z Nitry, sa narodil v roku 1957 a študoval na bratislavskej VŠ výtvarných
umení odbor monumentálna maľba. Výsledkom jeho cieľavedomej práce sú desiatky samostatných i ko-
lektívnych výstav. Okrem Slovenska a okolitých štátov vystavoval i v Brazílii, Francúzsku, Holandsku,
Kanade, Mexiku, Nemecku, Portugalsku, či Taliansku. Je členom Slovenskej výtvarnej únie a zároveň
spoluzakladateľom Spoločnosti voľných výtvarných umelcov, jedného z najväčších združení v rámci

SVÚ. Bol iniciátorom ma -
liar skych sympózií v Moj-
mírovskom kaštieli pri Nitre
a v Olšanoch (CZ) na farme
Bolka Polívku.

Daniel Bidelnica je maj-
strom kontrastov. Charakte-
rizuje ho jeho typický kolorit
a skladba farebných plôch,
ktoré na prvý pohľad pôso-
bia v kompozícii nezlučiteľ -
ne a príliš vzdialene na to,
aby spolu vedeli vstúpiť do
dialógu. Autor ale umne ved -
ľa seba umiestňuje kolorova-
né plochy, na ktoré sa určite
musíme pozrieť viackrát, viac -
násobne ich prejsť pohľadom
a sledovať autorovu farebnú
výpoveď. Daniel Bidelnica
je všestranný tvorca, okrem
maľby sa venuje i grafike,
mozaike, airbrushu, bodypa-
intingu a apropriácii predme-
tov dennej spotreby i ume-
leckého charakteru, ktoré
pretvára vlastným farebným
ponímaním. Jeho farebné ob-
razy sú odkazom autora, kto-
rý sa vo svojej tvorbe zaobe-
rá i premenami a zmenami
ľudského života, rozoberá
nadčasové témy akou je
otázka samotného ľudského
bytia a existencie. 
-Mgr. Bohunka Hajnalová-

SELFIE Daniela Bidelnicu 
v Múzeu Vojtecha Löfflera


